Het herstel zet door!

Begrotingen Gelderse gemeenten 2018

Net als in 2017 kunnen we weer een positief geluid laten horen over
de ontwikkeling van de financiën van de Gelderse gemeenten.
De beoordeling van de 53 begrotingen van de Gelderse gemeenten
leert ons dat het herstel doorzet. Gelderland heeft net als vorig
jaar in 2018 geen gemeenten die onder verscherpt toezicht staan.
Er zijn nog een paar gemeenten met structurele tekorten in 2018,
maar alle meerjarenbegrotingen zijn op orde.
Qua zorgpunten is de situatie nog ongewijzigd.
Hier kunnen wij het lijstje van vorig jaar herhalen:
• Er zijn nog gemeenten die de structurele baten en
lasten binnen het Sociaal Domein niet goed op
elkaar afgestemd hebben.
• Er is nog een overcapaciteit op bedrijven
terreinen.
• Een deel van de gemeenten maakt nog gebruik
van precario-inkomsten voor het dekken van
structurele lasten, terwijl de precariobelastingen
vanaf 2022 komen te vervallen.
Daarnaast komen er ook positieve ontwikkelingen
op de gemeenten af:
• De woningbouw trekt aan.
• Het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 zal
zorgen voor een groei van het gemeentefonds in
2019 en verder.

Ontwikkeling van de financiële positie
van de gemeenten

De verwachte verbetering van de financiële situatie
van de gemeenten zet inderdaad door. In 2018 staan
geen Gelderse gemeenten om financiële redenen
onder het preventieve toezicht. Er zijn nog 6
gemeenten die een begroting hebben die in 2018
niet structureel en reëel sluitend is, maar alle 53
Gelderse gemeentelijke begrotingen sluiten in
meerjarenperspectief. In de grafiek is deze
verbetering duidelijk waarneembaar.
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De gemeenten hebben de economische crisis,
meestal dankzij omvangrijke ombuigingen,
uiteindelijk goed doorstaan. Bij een groot deel
van de gemeenten is geen sprake meer van
bezuinigingen.
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De vermogenspositie van de gemeenten groeit weer
geleidelijk. De schuldpositie lijkt na een daling
in de afgelopen jaren te stabiliseren. Er wordt dus
niet alleen meer afgelost, maar ook weer geleend.
Een teken dat de gemeentelijke investeringen weer
voorzichtig toenemen.
De groei van het Gemeentefonds is de belangrijkste
oorzaak van het financieel herstel. Uitvoering van
het recente regeerakkoord Rutte 3 zal een positieve
doorwerking hebben op de te ontvangen algemene
uitkering van de gemeenten. Maar ook op andere
terreinen, bijvoorbeeld de grondexploitatie, heeft
de economische groei een positieve invloed op de
gemeentelijke financiën.
Ondanks deze positieve waarnemingen zijn er ook
nog risico’s. Voor de dekking van de lasten van het
Sociaal Domein zijn er nog gemeenten die geen
structurele oplossing hebben in 2018. Daar liggen
nog taken voor de nieuwe gemeenteraad. De risico’s
binnen de gemeentelijke grondexploitatie zijn door
de vaak forse verliesnemingen in de crisisjaren
sterk gereduceerd. De boekwaarden nemen
jaarlijks af. Toch is incidenteel nog sprake van
overcapaciteit op gronden voor bedrijventerreinen
en/of woningbouw, hetgeen kan leiden tot
noodzakelijke afboekingen. Daar staat tegenover
dat de woningbouw wel weer flink aantrekt.
Er zijn nog veel Gelderse gemeenten die precario
belasting heffen op ondergrondse kabels en
leidingen. In totaliteit gaat het om ruim € 55
miljoen. Ca. 2/3 deel van deze bedragen wordt
gereserveerd of aangewend als dekking voor
incidente lasten. Omdat heffing vanaf 2022 niet
meer is toegestaan hebben wij gemeenten
nadrukkelijk geadviseerd in hun begroting de inzet
van deze baten als dekking voor structurele lasten af
te bouwen en hiervoor alternatieve
dekkingsmiddelen aan te wijzen. In de jaren
2018-2021 loopt de structurele inzet geleidelijk terug
van € 18 miljoen in 2018 naar 13 miljoen in 2021.
Deze bedragen zijn weergegeven in de grafiek.
Vanaf 2022 zullen gemeenten voor € 13 mln. moeten
bezuinigen en/of inkomsten moet verhogen om de
structurele inzet van precariobelasting te
compenseren.
Structurele inzet precariobelasting
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Per 1 januari 2018 telt Gelderland nog 53 gemeenten.
De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn op die
datum opgegaan in de nieuwe gemeente Zevenaar.
Vanwege termijnoverschrijding is deze gemeente
onder het preventief (verscherpt) toezicht geplaatst.
Er was immers nog geen gemeenteraad om de
begroting 2018 tijdig vast te stellen en in te zenden.
De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal
en Neerijnen hebben in februari 2017 een
herindelingsontwerp vastgesteld. Dit moet leiden
tot het samengaan van deze 3 gemeenten in de
nieuwe gemeente West-Betuwe per 1 januari 2019.
Deze gemeenten staan onder het verscherpt toezicht
op grond van de Wet algemene regels herindeling
(Wet Arhi).
Dit betekent dat per 1 januari 2018 Gelderland
49 gemeenten onder repressief toezicht (minst
belastende vorm) heeft, 3 gemeente onder
verscherpt toezicht vanwege voorgenomen
herindeling en 1 gemeente onder preventief
(verscherpt) toezicht.
Inmiddels hebben wij op 6 maart jl. besloten om de
begroting 2018 van de ‘nieuwe’ gemeente Zevenaar
goed te keuren en het ingestelde preventief
(verscherpt) toezicht te beëindigen.

Ontwikkeling belastingdruk

De ontwikkeling van de belastingdruk is als volgt:
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De volgende conclusies kunnen we trekken:
• De stijging van de onroerend zaakbelastingen is
beperkt. De verbeterde economische situatie en
de naderende verkiezingen zijn hier debet aan;
• De daling van de reinigingsheffingen van de
afgelopen jaren is gestopt. De opbrengsten lijken
te stabiliseren;
• De relatief sterke toename van de rioolheffingen
in de periode 2010-2015 is eveneens bijna gestopt.
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Wanneer we de ontwikkeling van de belastingdruk
over een langere termijn bekijken valt op dat de
gestage groei sinds het einde van de economische
crisis wat afvlakt. In de periode 2008-2013 waren het
vooral de stijging van de onroerend zaakbelastingen
en de rioolheffingen die de belastingdruk deden
toenemen. De eerste als onderdeel van een
omvangrijk pakket ombuigingen en de tweede
onder meer door de invoering van de nieuwe
Waterwet. Vanaf 2014 is, behoudens een enkele
uitzondering, slechts sprake van heel geringe
stijgingen.
Ontwikkeling belastingdruk in
€ per inwoner

Kengetallen

In de afgelopen jaren hebben wij ingezet op meer
gemeentelijke aandacht voor de voorgeschreven
kengetallen. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat
de kengetallen correct berekend worden opgenomen
en daarbij worden toegelicht. Bij veel gemeenten
maken de kengetallen, of de ontwikkeling
daarvan, nog niet echt een deel uit van de eigen
oordeelsvorming over de financiële positie.
In de tabel hebben wij de gemiddelden van de
Gelderse gemeenten weergegeven. De opmerkingen
die wij hiervoor hebben gemaakt over de
ontwikkeling van de financiën van de Gelderse
gemeenten worden hierin bevestigd.
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Ontwikkeling reservepositie

2018

De begroting geeft inzicht in de omvang van de
reservepositie. Dit is belangrijk om te kunnen zien
wat de effecten van de keuzes in de begroting zijn.
In de tabel is te zien hoe de reservepositie zich op
Gelderse schaal ontwikkelt. Na een geleidelijke
daling vanaf 2015, is vanaf 2017 het herstel ingezet.
Ook in 2018 is een verbetering van de reserves te
constateren. De omvang van de reserves in 2018 ligt
weer ruim boven die in 2014. De toename wordt
vooral veroorzaakt door positieve jaarrekeningsaldi
die worden gereserveerd.
In 2016 was het totaal van de positieve jaar
rekeningsaldi ca. € 115 miljoen. Belangrijke
oorzaken waren overschotten in het Sociaal Domein
en vrijval van de verliesvoorzieningen voor de
grondexploitatie.
Bestemmingsreserves
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Netto schuldquote

63,9%

64,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd

53,8%

52,8%

Solvabiliteitsratio

34,2%

32,7%

Grondexploitatie

15,5%

18,2%

Structurele exploitatieruimte

0,89%

0,60%

Structurele exploitatieruimte
meerjarig

1,18%

1,12%

Belastingcapaciteit

99,5%

99,4%

Oordeel Interbestuurlijk Toezicht

Op basis van het uitvoeringsplan IBT 2016-2019
beoordelen wij gemeenten op de verschillende
IBT-onderdelen. Aan die beoordeling hebben wij in
2017 voor het eerst per onderdeel een stoplichtmodel
gekoppeld. Voor het onderdeel ‘financieel toezicht’
is de beoordeling gebaseerd op de cijfers uit de
begroting 2018.
Hierbij zijn, conform het uitvoeringsplan,
de volgende onderdelen betrokken:
• solvabiliteit
• structureel saldo begroting 2018
(+ meerjarenbegroting)
• grondexploitatiebelastingcapaciteit
• weerstandsvermogen (geen voorgeschreven
kengetal)
Op basis van de cijfers uit de begroting 2018 hebben
wij aan de Gelderse gemeenten de oordelen/kleuren
toegekend, zoals opgenomen in de volgende tabel.
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Groen
voldoende

Oranje
matig

Rood
onvoldoende

Aalten

Hattem

Rozendaal

Apeldoorn

Heumen

Beuningen

Berg en Dal

Heerde

Scherpenzeel

Arnhem

Lingewaard

Nijmegen

Berkelland

Lingewaal

Tiel

Barneveld

Lochem

Renkum

Bronckhorst

Maasdriel

Wageningen

Brummen

Montferland

Culemborg

Nijkerk

West Maas en
Waal

Buren

Neder-Betuwe

Doesburg

Nunspeet

Westervoort

Doetinchem

Neerijnen

Druten

Oldebroek

Wijchen

Duiven

Oude IJsselstreek

Elburg

Oost Gelre

Winterswijk

Ede

Rheden

Epe

Overbetuwe

Zutphen

Geldermalsen

Voorst

Ermelo

Putten

Harderwijk

Zaltbommel
Zevenaar

Ten opzichte van 2017 is het oordeel van twaalf
gemeenten verbeterd van ‘matig’ naar ‘voldoende’.
Twee gemeenten bewandelden de omgekeerde
weg van ‘voldoende’ naar ‘matig’. De gemeente
Apeldoorn promoveerde van ‘onvoldoende’ naar
‘matig’. Renkum kreeg voor het eerst het oordeel
‘onvoldoende’, te wijten aan een tekortschietend
weerstandsvermogen. De algehele lijn van een
verbetering van de financiën van de gemeenten
vinden we ook terug in de oordelen op basis van de
kengetallen.
Totaal oordelen

2018

2017

Voldoende

29

19

Matig

21

32

3

3

53

54

Onvoldoende
Aantal gemeenten

Door de gemeentelijke herindeling van Rijnwaarden
en Zevenaar per 1 januari 2018 tot de ‘nieuwe’
gemeente Zevenaar is er in 2018 één gemeente
minder.

Gemeenschappelijke regeling vormgegeven.
Op dit moment houden wij toezicht op
ca. 50 gemeenschappelijke regelingen. Voor 2018
staat er geen van deze regelingen onder verscherpt
toezicht. Het is lastig een algemeen oordeel over de
financiële positie van de GR-en te geven. De omvang
en het takenpakket zijn zeer divers. Bovendien
dienen de totale lasten uiteindelijk gedekt te
worden uit de deelnemersbijdragen. Eventuele
overschotten worden met de gemeentelijke
bijdragen verrekend, zodat ook de vermogenspositie
vaak zeer beperkt of zelfs nihil is.

Tot slot

Deze Factsheet is vooral gericht op totaal
ontwikkelingen in Gelderland. Voor meer
gedetailleerde informatie verwijzen wij naar
http://ftgelderland.databank.nl.
Meer informatie over de Gelderse
gemeenschappelijke regelingen per gemeente staat
op de samenwerkingskaart Gelderse gemeenten.

We constateren een snel wisselend landschap
bij de gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks
verdwijnen er enkele en komen er ook weer nieuwe
bij. Dit betreft vooral organisaties in het Sociaal
Domein, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de
(oude) Wet sociale werkvoorziening (WSW) en
de Participatiewet. Daarnaast worden ambtelijke
samenwerkingsvormen ook veelal binnen een
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